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Simpósio: 17 - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: LIBERDADE APLICADA E 
BIOÉTICA  
 
RESUMO: Trata-se o suicídio assistido de espécie de homicídio consentido, em que uma 
pessoa auxilia a outra a suicidar-se. Tendo em vista o compromisso dos Estados de Direito com 
a salvaguarda da dignidade da vida humana, aparece, nos campos médico e jurídico, 
controvérsia relacionada à existência da garantia também de uma morte digna. Por morte com 
dignidade, entende-se o direito de uma pessoa a não ter sua dignidade violada nos últimos 
momentos de sua vida. O auxílio ao suicídio, ainda criminalizado em muitos países, consiste 
na faculdade de escolha dada ao enfermo terminal que, sem mais perspectivas de vida, passa 
por agudos sofrimentos físicos e psicológicos, de pedir que o profissional da medicina ajude-
lhe a abreviar sua vida, para que possa morrer com a dignidade que ainda lhe resta. Gerador de 
controvérsias legislativas ao redor do mundo, o tema é normatizado por várias constituições. 
Através de uma análise geral do mesmo, pelo método bibliográfico, utilizando-se de páginas de 
sites jurídicos e doutrinas de Direito Penal e Constitucional, aglutinando as informações 
colhidas e, a posteriori, partindo-se para uma investigação mais aprofundada, em livros e artigos 
científicos com temas correlatos, chegou-se à conclusão de que o tema é alvo de várias questões 
bioéticas, tais como a manutenção de uma vida na qual a morte já é certa, contrariamente à 
vontade de seu detentor; a lucidez do paciente ao tomar a decisão; o perigo da arbitrariedade 
dos procedimentos e a manipulação de vidas pela ciência. Além disso, realizando-se um exame 
de direito comparado, por meio de pesquisa documental - estatísticas e tabelas, primordialmente 
- pôde-se perceber que é permitido em países como Holanda e Bélgica - que impõem vários 
requisitos para que o procedimento seja legal -, Suíça - que inclusive possui renomadas clínicas 
especializadas no processo - além de alguns estados dos Estados Unidos. Em Portugal, um 
projeto de lei que objetiva sua legalização tramita na Corte. Concluiu-se que, no 
questionamento da legalidade do suicídio assistido, o direito à morte digna, como opção do 
doente, transcende seu direito à saúde, uma vez que, ao indivíduo não mais sadio, e sem chances 
de recuperação, deve-se facultar a opção pelo fim da vida. 
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